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1. Introducció i Marc Jurídic  
 

El Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable és un dels documents que 
formen part de la documentació de planejament del POUM de Sant Bartomeu del Grau. 

El coneixement, la preservació del sòl no urbanitzable i dels seus valors és un dels punts 
rellevants en la elaboració i redacció d’un nou POUM. El Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya (TRLUC) aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, estableix en l’article 47 el 
règim d’ús del sòl no urbanitzable. Més concretament, en l’apartat 47.3 s’estableixen 
certes mesures a tenir en compte per a la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases 
rurals susceptibles preservar i recuperar, ja sigui per raons arquitectòniques, històriques, 
socials o paisatgístiques. Totes aquestes mesures passen, segons estableix l’article, per la 
inclusió de les edificacions en un Catàleg específic dins del planejament urbanístic: el 
Catàleg de Masies i Cases Rurals. 
 

Entre les implicacions d’aquest catàleg podem esmentar com a més significatives les 
següents: 

• Contribueix al coneixement i actualització de la informació sobre le edificacions del 
sòl no urbanitzable i el seu poblament. 

• Concreta criteris sobre el foment de l’habitatge en les edificacions preexistents. 

• Promou mesures per evitar el despoblament i regular els usos d’edificacions 
preexistents. 

• Proporciona un marc informatiu i regulador dels usos en les edificacions del sòl no 
urbanitzable. 

 

Donat que la Llei no determina el contingut del Catàleg de masies i cases rurals, en el 
document de Directrius de contingut per al Catàleg de masies i cases rurals (Direcció 
General d’Urbanisme del DPTOP de la Generalitat de Catalunya, gener 2009) es marquen 
una sèrie de pautes i criteris a tenir en compte en la elaboració del mencionat catàleg a fi i 
objecte de garantir la proposta de mesures concretes per a dur a terme la rehabilitació de 
les masies, amb facilitat de gestió i seguretat jurídica. 
 

Un dels primers objectius del Catàleg és el de relacionar i descriure les informacions més 
rellevants de les masies i cases rurals del terme municipal de Sant Bartomeu del Grau 
(Osona) d’acord amb els criteris marcats en el document de directrius i que es basen en els 
articles 47.3, 50.1, 50.2, 58.9d, 67.4, Disposició Transitòria Dotzena de la LUC i també els 
articles 55, 56.1, 68.8e, 73.2.4a, 95 i DT sisena 1 del RLUC. 
 

La recuperació de les edificacions en sòl no urbanitzable ha de seguir una harmonia amb 
l’entorn rural sense desvirtuar-lo, així doncs, el Catàleg ha d’incloure certes condicions per 
a elaborar les rehabilitacions o reconstruccions pertinents, i en determinats casos pot 
establir la necessitat de redactar un Pla Especial Urbanístic concret per a la masia i/o el seu 
entorn (és el cas per exemple que es vulgui tramitar un ús hoteler, la substitució o trasllat 
de les edificacions, la divisió horitzontal per dos o més habitatges amb una activitat 
complementària o les actuacions en que s'hi duguin a terme ampliacions i la superfície 
total sigui superior a 1.000 m2). 
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El Catàleg es formalitza en un document de Memòria i en les Fitxes explicatives de les 
masies i cases rurals a catalogar. La normativa del POUM concreta els usos, el grau de 
protecció i els mecanismes d’intervenció autoritzats. 
 
El Capítol IV del Títol VIII (Regulació del Sòl No Urbanitzable) de la Normativa del POUM 
relatiu a les construccions en sòl no urbanitzable recull els següents articles que convé 
destacar en el context del Catàleg de Masies i Cases Rurals en el sòl no urbanitzable: 
 

Art. 263. Definició i tipus (de construccions en snu) 

Art. 264. Disposicions generals per a l’edificació en sòl no urbanitzable. 

Art. 265. Integració en el paisatge. 

Art. 266. Actuacions específiques d’interès públic. 

Art. 267. Habitatges preexistents en sòl no urbanitzable. 

Art. 268. Masies i cases rurals. Catàleg. 

Art. 269. Masies i cases rurals existents, clau m-xx. 

Art. 270. Altres habitatges preexistents, clau h-xx. 

Art. 271. Nous habitatges vinculats a explotacions rústiques. 

 

A l’hora d’elaborar un Catàleg de Masies i Cases Rurals, és convenient partir d’un inventari 
general de totes les edificacions o assentaments en el medi rural del municipi. En ell es 
detallen les seves característiques físiques i administratives actuals com ara la localització, 
l’estat de conservació, característiques, legalitat de la implantació, ús, serveis i accessos, 
entre d’altres. A partir d’aquest inventari s’aplicaran els criteris i mesures pertinents a les 
edificacions de l’inventari per a seleccionar les que estiguin incloses en el mencionat 
Catàleg. Així doncs, es recolliran les construccions rurals tradicionals, habitades o no, més 
significatives que permetin mantenir el teixit rural viu i que presentin un estat de 
conservació suficient per acreditar la seva rehabilitació i adequació en els usos previstos 
per la Llei.  
 
Els principals tipus d’edificacions en el medi rural del municipi són les masies i les cases 
rurals. Aquests poden estar conformats per una sola casa o bé per un conjunt 
d’edificacions amb referència de la casa principal i d’altres auxiliars com coberts, paller,... 
 
D’altra banda cal fer referència als usos admesos recollits en l’article 47 del DL 1/2010: 
 

• Habitatge familiar: en els que s’inclouen activitats com Usos artesanals o Activitats 
professionals 

• Turisme rural: sempre i quan permeti el manteniment de l’explotació existent. En 
aquest context cal tenir en compte el Decret 313/2006, de 25 de juliol, que regula 
els establiments de turisme rural. 

• Restauració 

• Educació en el lleure: admetent els usos lúdicoformatius 

• Hoteler i residències de la tercera edat: sempre i quan es disposi de sostre superior 
a 1.000 m2. No s’admeten aquests usos en condomini, ni la modalitat d’hotel-
apartament. 
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No poden incorporar-se al Catàleg les següents edificacions aïllades: cabanes, bordes, 
masos, fargues, balnearis, cabanes de carboners, pletes de bestiar, magatzems, coberts i 
edificacions no utilitzades com a habitatge. 
 

A continuació s’apunten les raons o criteris per a la inclusió d’una casa al Catàleg1: 

- Arquitectòniques: aquelles masies o cases rurals que totalment o parcialment tinguin un 
valor arquitectònic per la seva composició o la presència d’elements arquitectònics 
singulars. 

- Històriques: orígens i evolució de la tipologia de la masia; rellevança de l’ús en la 
història; influència en la configuració dels assentaments en el territori, etc. 

- Mediambientals: quan la seva existència determina un teixit rural amb característiques 
ambientals pròpies. 

- Paisatgístiques: aquelles edificacions que conformen un paisatge concret humanitzat o 
no, amb valor reconegut i que caracteritzen la imatge pròpia d’un territori determinat 
per raons de la seva exposició i unitat amb l’entorn que pot formar part d’un recorregut 
paisatgístic. 

- Socials: aquelles que afavoreixen el reequilibri territorial i econòmic i permeten la 
recuperació de la població ja sigui com a primera residència o com a segona. 

 
També són motiu d’inclusió en el catàleg: 
 
a) El fet de tractar-se de masies o edificacions residencials datades amb anterioritat a 

1956. En aquest cas cal que existeixin evidències físiques (restes edificades) que permetin 
determinar l’emplaçament i la superfície que ocupava originàriament i es compleixin els 
requisits que determina aquest document. 

b) El desenvolupament de planejament de rang superior: per determinacions contingudes 
en plans territorials, plans directors urbanístics, catàlegs de paisatge i altres plans 
sectorials. 

  
D’acord amb el marc normatiu regulador establert pel Decret 313/2006, de 25 de juliol, 
que regula els establiments de turisme rural tenim el següent: 
 

• Els establiments de turisme rural es classifiquen en els dos grups següents: 
 

a) Cases de pagès o establiments d'agroturisme 
 
Les Cases de pagès o establiments d'agroturisme són aquells en els quals la persona titular, 
pagès o pagesa professional, obté rendes agràries, ramaderes o forestals d'acord amb els 
criteris normatius del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i on les persones 
usuàries poden conèixer les tasques i activitats pròpies de l'explotació agrària a la qual 
estan vinculades. 
 

b) Allotjaments rurals 
 
Els allotjaments rurals són aquells establiments en els quals el seu titular no està obligat a 
obtenir rendes agràries, ramaderes o forestals, però ha de residir efectivament a la mateixa 
comarca o habitatge, depenent de la modalitat 

                                                 
1 Extracte del Document de Directrius de contingut per al catàleg de masies i cases rurals (Direcció General 
d’Urbanisme del DPTOP, Gener 2009), basat en l’article 47.3 de la LUC  
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• Ambdós grups es classifiquen en les modalitats de: 

a) Masia 
b) Masoveria 
c) Casa de poble compartida (en nuclis urbans) 
d) Casa de poble independent (en nuclis urbans) 

 
La masia es caracteritza per: 

a. S'entén per masia l'habitatge unifamiliar fora de nucli, (situat en el 
sí d'una explotació agrícola, ramadera o forestal en els casos 
definits com a “cases de pagès o establiments d’agroturisme”) que  
comparteix el titular amb els usuaris turístics i on es presta el servei 
d'allotjament en règim d'habitacions i, com a mínim, d'esmorzar 

 
La masoveria es caracteritza per: 

a. És aquell habitatge unifamiliar, fora de nucli de població que es 
lloga en règim d'habitatge rural (situat en el sí d'una explotació 
agrícola, ramadera o forestal en els casos definits com a “cases de 
pagès o establiments d’agroturisme”). Es lloga la casa sencera. 

 
Descripció dels usos admesos i les actuacions permeses dins del catàleg 
de masies i cases rurals de Sant Bartomeu del Grau 

Art. 268 de les Normes urbanístiques: Masies i cases rurals. Catàleg 

 
1. El present POUM inclou el Catàleg de masies i cases rurals, el qual està format pel llistat 
de les edificacions identificades amb la clau m-xx. 

2. En els casos en què es tracti de masies o conjunts rurals inclosos al Catàleg de béns a 
protegir, l’aplicació de les condicions generals d’edificació en sòl no urbanitzable poden 
quedar restringides per les disposicions específiques relatives a la preservació de béns 
patrimonials. 

3. Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden 
determinar les possibilitats d’usos definits a l’article següent. 

Art. 269 de les Normes urbanístiques: Masies i cases rurals existents, clau m-xx 

 
1.  L’objectiu per a aquesta zona és la preservació de les masies i les cases rurals de major 
interès del municipi, així com facilitar la seva reconstrucció o rehabilitació i l’admissió dels 
usos autoritzats per la legislació vigent (Art. 47.3 Llei d’Urbanisme). 

2. S’inclouen en aquesta zona aquelles masies i edificacions rurals d’especial interès. 
Aquestes edificacions estan grafiades als plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable i 
s’especifiquen individualment en el llistat que consta al catàleg de masies i cases rurals en 
sòl no urbanitzable. 

3. En els edificis delimitats són d’aplicació les determinacions i usos definits per l’article 
47.3 de la Llei d’Urbanisme, així com els procediments regulats en l’article 50 de la 
mateixa Llei. Les activitats o equipaments d’interès públic que defineix l’article 47.4 de la 
Llei d’Urbanisme podran emplaçar-se a les masies i cases rurals, sempre i quan no n’alterin 
la seva imatge d’edificació destinada a l’habitatge i sotmetent-se a les condicions 
d’edificació del paràgraf següent. 
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4. Condicions d’edificació: La reconstrucció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural 
han de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original. Si no 
s’alteren les característiques originals de l’edificació, es pot admetre la divisió horitzontal, 
sempre que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de quatre habitatges i estiguin 
d’acord amb la normativa reguladora de la condicions objectives d’habitabilitat. 

S’exceptuen d’aquesta limitació aquells conjunts que, per les seves dimensions i 
característiques, admetin un nombre superior d’habitatges (fins a un màxim de sis), i 
així estigui recollit a la fitxa corresponent del catàleg. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels 
habitatges restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas 
s’autoritzarà la col.locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del 
conjunt. 

5. A més dels usos regulats per a la zona agrícola o agroforestal en què se situen, les 
masies i cases rurals incloses al Catàleg de masies poden destinar-se a habitatge, a 
establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament ni els usos d’hotel 
en condomini), masoveria, explotació agrícola, a un establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de 
lleure. 

6. L´ús hoteler només és admissible si es disposa d’un sostre superior a 1.000 m2. 

7. L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxiliars exclusivament com ampliació del programa funcional 
d’aquest. 
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2. Relació de masies i cases rurals del catàleg 
 

Per a l’elaboració del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi 
de Sant Bartomeu del Grau s’ha partit d’un Inventari previ de tots els assentaments o 
edificacions en medi rural facilitat per l’Ajuntament del municipi. En el mencionat Inventari 
s’inclouen més d’un centenar d’edificacions Cal diferenciar però, que en l’Inventari 
esmentat apareixen tant edificacions en sòl no urbanitzable com també en sòl urbà. 
Aquestes últimes, al no poder ser incloses en el Catàleg, han estat descartades en una fase 
prèvia de selecció.   
 
En l’Annex 1, s’adjunten la relació de fitxes descriptives de les masies i en l’Annex 2 la seva 
localització. 
 
Així doncs, i tal i com recullen les Normes Urbanístiques del POUM de Sant Bartomeu del 
Grau, la relació de Masies i Cases Rurals incloses en el Catàleg és la següent: 
 

m.01 Alboquers

m.02 L'Alovet

m.03 El Bosquet

m.04 Burguesa

m.05 Cal Carreter

m.06 Casamiquela

m.07 La Casanova de Vilaseca

m.08 La Caseta del Permanyer

m.09 La Caseta del Vilar

m.10 El Clot del Forn

m.11 La Codina

m.12 La Devesa

m.13 Ca l'Escolà

m.14 Fenollet

m.15 Les Ferreres

m.16 Galliners

m.17 La Guàrdia

m.18 La Masia

m.19 La Masoveria de Sant Genís

m.20 El Molí de La Codina

m.21 Monellots

m.22 Monells

m.23 La Muntanyeta

m.24 Cal Nasi                        

m.25 Pere-Riera

m.26 El Permanyer

m.27 El Pla del Vilaró

m.28 Pol

m.29 El Pujol

m.30 El Pujolot

m.31 Els Quinaus

m.32 La Quintaneta

m.33 Mas Reig

m.34 Rimbau

m.35 Rocanegra

m.36 Rogers

m.37 La Sala

m.38 Mas Sant Genís

m.39 Mas Santmiquel

m.40 Saurina

m.41 La Serra

m.42 Els Solans

m.43 Torrats

m.44 La Vall

m.45 Vilanova

m.46 El Vilar

m.47 El Vilaró

m.48 Vilaseca           
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Annex 1. Fitxes del Catàleg de masies i cases rurals 
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Nom: ALBOQUERS  Núm. 01 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí d'Alboquers (carretera B-433, PK. 0,850); trencant a 
l’esquerra fins a Alboquers. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 14; Parcel·la 90 

Referència cadastral: 002005700DG24D0001SS  

Coordenades UTM: X=428937 ; Y=4643002 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 22 – Sòl de protecció especial de valor natural i de connexió 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

Altres dades d’interès:  
Aquest conjunt d’edificacions està inclosa dins l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni 
Cultural.  

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Conjunt d’edificis situat en una elevació del terreny format per una església,dos masos, un edifici 
amb dues masoveries i una antiga rectoria convertida en habitatge. 
L’església anomenada Sant Jaume d’Alboquers és d’origen romànic (s.XI) i es situa al nord-est del 
conjunt. Presenta una planta irregular, amb un accés a l’exterior en una meitat de la façana sud i 
l’antiga rectoria annexada a l’altra meitat. 
Un dels masos, d’estil modern, ha estat reformat i ampliat en diverses ocasions. Entre l'any 2001 i 
2002 s’ha rehabilitat la part més nova del mas (s. XVII-XVIII), a tocar de la façana de l'església, i que 
constitueix el volum principal. Aquest és de planta quadrada, de dos pisos + sota-coberta d’altura i 
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coberta a dues aigües. A la seva façana oest disposa de dos cossos afegits, en molt mal estat de 
conservació, un de tres plantes d’altura i coberta a dues aigües i l’altre d’una sola planta i coberta 
inclinada. 
L’antiga rectoria, del s.XIX, es situa al sud-est del conjunt i disposa d’un accés directe a l’església, 
que està adossada a la seva façana nord. És de planta quadrada, de tres pisos d’altura i coberta a 
tres aigües. Té un cos afegit a l’est, en molt mal estat (només planta baixa) i un mur de contenció 
al voltant de la casa per salvar el desnivell del turó. 
A l’oest del conjunt hi ha un edifici amb dues masoveries, de planta quadrada, un pis d’altura i 
coberta a dues aigües. 

PB PL1 PL2 Total m2
P1 (Mas)       237,2         206,4         103,2         546,8   
P2 (Mas)       113,5           57,6           57,6         228,7   
P3 (Rectoria)       121,8           91,0           91,0         303,7   
P4 (Masoveries)       246,0                -                 -          246,0   
Església       127,1                -                 -          127,1   
CONJUNT    1.452,3    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Els veïns de l’antiga parròquia van pagar la restauració de l'església el 1995. El mas s’ha rehabilitat 
en el període 2001-2002; encara queden per rehabilitar algunes dependències annexes, molt 
malmeses, però la voluntat dels propietaris és de fer-ho més endavant. 
L’antiga rectoria no ha tingut cap mena de restauració des que es va construir i presenta un estat 
de deixadesa a les façanes; caldria revisar l’estructura interior, sobretot l’embigat. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt del camí d’Alboquers. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
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USOS ADMESOS P1 P2 P3 P4 A1 A2 A3 A4

Establiment hoteler x x x x

Habitatge  x x x x

Establiment de 
turisme rural

 x x x x

Activitats d'educació 
en el lleure

 x x x x

Restauració  x x x x

Indústries agrícoles i 
forestals

 x x x x

 EDIFICACIONS SECUNDÀRIES EDIFICACIONS PRINCIPALS

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures. 
Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1, P2, P3 i P4. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge en tots ells, a establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d’hotel 
apartament ni els usos d’hotel en condomini, i limitat a una sola instal·lació hotelera), explotació 
agrícola, establiment de turisme rural, restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades 
a les activitats rurals o de lleure en només una unitat. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en els edificis principals, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxiliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest., 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de cinc habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. Aquests s’organitzen de la 
següent manera: dos habitatges com a màxim al Mas (P1), un al Mas (P2), un a l’antiga rectoria 
(P3) i un a les masoveries (P4). 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
 
 



____________________________________________________________________________ 

POUM de Sant Bartomeu del Grau                        Text refós segons acord de la CUCC de 19/07/10 
Catàleg de masies i cases rurals                                                                                                       

Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 039 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Nom: L’ALOVET  Núm. 02 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí d'Alovet; carretera BV-4601, PK. 15,250. CP-08519 SBG 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 4; Parcel·la 12 

Referència cadastral: 08198A004000120000LE   
Coordenades UTM: X=428393 ; Y=4650113 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
  

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Immoble format per cinc cossos alineats més un d’exempt. L’edifici original (s.XVI-XVII) està situat 
al mig del conjunt, és de planta quadrada, tres pisos d’altura i coberta a dues aigües. Aquest cos té 
dos cossos més adossats a est i a oest. El volum que queda a l’extrem oest es va construir en dues 
fases i també té la planta quadrada, tres pisos d’altura i coberta  a dues aigües. Per la seva part, el 
volum que queda a l’est també és de planta quadrada, tres pisos d’altura més un a sota-coberta i 
coberta a dues aigües. A l’est d’aquest últim cos hi ha adossat un cobert de planta quadrada, un 
sol pis d’altura i coberta a dues aigües perpendicular a les anteriors. 
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Al sud del conjunt hi ha una pallissa de planta rectangular, dos pisos d’altura i coberta a dues 
aigües. 
 

PB PL1 PL2 PL3 Total m2
P1       623,1         500,0         500,0           50,8      1.673,9   
A1 (Pallissa)       122,7         122,7                -                 -          245,4   
CONJUNT    1.919,3    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. Part de l’immoble està abandonat. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Les parts més noves no presenten patologies i, d’altres, han estat rehabilitades. La part més vella, 
però, està força abandonada i la seva conservació és deficient. L’edifici antic ha estat arrebossat en 
diferents èpoques, però actualment està molt degradat i gairebé no es conserva. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar (camí d’Alovet) 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
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USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler x  x 

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1 i A1. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, a establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament 
ni els usos d’hotel en condomini, i limitat a una sola instal·lació hotelera), masoveria, explotació 
agrícola, establiment de turisme rural, restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades 
a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 
Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de quatre habitatges i estiguin d’acord 
amb la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 
Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 
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Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 077 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Nom: EL BOSQUET  Núm. 03 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí del Vilar, passada la masia del Vilar. CP-08519 SBG 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 2; Parcel·la 20 

Referència cadastral: 08198A002000200000LK 

Coordenades UTM: X=432275 ; Y=4649039 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 21 – Sòl de protecció territorial d’interès agrícola i/o forestal 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Edifici del s.XVII-XVIII, de planta quadrada, amb dos pisos d’altura i coberta a dues aigües (est-
oest). 

PB PL1 Total m2
P1       204,2         157,3         361,5   
A1         69,0                -            69,0   
A2         32,0                -            32,0   
A3       139,0                -          139,0   
CONJUNT       601,5    
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Ús actual i titularitat: Usos agropecuaris, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
L’edifici ha estat reformat parcialment, però l’estat de conservació general és regular. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt del camí del Vilar. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x 

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 
La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 

 
Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 003 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES:  
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Nom: BURGUESA  Núm. 04 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí de Sant Jaume de Fenollet, a 1.1km de la cta. BV-4601. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 5; Parcel·la 12 

Referència cadastral: 08198A005000120000LK 

Coordenades UTM: X=429790 ; Y=4648861 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XVII-XVIII de planta quadrada i coberta a dues aigües. Consta de dues plantes d’altura 
més un afegit a la part central. A la seva cantonada nord-est hi té adossat un cos de planta 
rectangular, coberta a dues aigües i un sola planta d’altura; mentre que a la façana oest hi té 
adossat un cobert posterior. 
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PB PL1 PL2 Total m2
P1       175,0         175,0           49,2         399,2   
A1       194,7                -                 -          194,7   
A2       107,8                -                 -          107,8   
CONJUNT       701,7    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Estat general de conservació bo, tot i que el cos A1 presenta un estat deficient. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt al camí Sant Jaume de Fenollet. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x x

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x x

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1 i A1. 

 
Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 
Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal 
 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 055 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES: 
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Nom: CAL CARRETER  Núm. 05 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
A peu de la cta. C-154 (Vic-Olost), entre Vilatortella i Monells. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 10; Parcel·la 17 

Referència cadastral: 08198A010000170000LQ  

Coordenades UTM: X=430290 ; Y=4644716 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia refeta l’any 2000, consta de tres cossos adossats: el del mig és de planta rectangular, dos 
pisos d’altura i coberta a dues aigües; el cos que queda a nord-est és de planta relativament 
quadrada i el que queda a sud-oest és de planta rectangular. Aquests dos últims cossos són d’una 
sola planta d’altura i coberta a dues aigües. 
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PB PL1 Total m2
P1       174,4           57,2         231,6   
A1         12,5                -            12,5   
A2         20,2                -            20,2   
CONJUNT       231,6    

 
Ús actual i titularitat: Segona residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Estat general de conservació bo. Es va refer l’any 2000 després de ser destruïda per un incendi. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat a peu des de la carretera C-154 (Vic-Olost). 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x x

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x x

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 

 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 
Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 059 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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Nom: CASAMIQUELA  Núm. 06 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Cruïlla de les carreteres C-154 i B-433. CP-08519 SBG 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 11; Parcel·la 17 

Referència cadastral: 08198A011000170000LH  

Coordenades UTM: X=429449 ; Y=4645545 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Edifici original del s.XVI (1590) de planta quadrada, tres pisos d’altura i coberta a dues aigües. A la 
seva façana nord hi té adossat un cos de dues plantes d’altura que conté un pou. La finca està 
envoltada per un mur que en els seus costats nord i sud hi han construccions adossades encarades 
a la masia. La construcció que queda al nord està formada per dos cossos, de planta quadrada i 
rectangular respectivament, d’un sol pis d’altura i coberta amb dues i una vessants. Per la seva part, 
la construcció que queda al sud aprofita el desnivell del terreny per crear una porxada. Sobre ella hi 
ha l’eixida i un petit cos de planta quadrada i coberta inclinada. 
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PB PL1 PL2 Total m2
P1       262,0         262,0         262,0         786,0   
A1         34,7                -                 -            34,7   
A2 (porxo)       129,3                -                 -          129,3   
A3       145,0                -                 -          145,0   
CONJUNT    1.095,0    

 
Ús actual i titularitat: Residència i explotació agropecuària, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Regular. S’han anat fent reformes i reparacions al llarg dels anys. Hi ha problemes en les parets est i 
oest, que es desplomen cap a l’exterior i actualment estan lligades amb tirants. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt de la carretera C-154. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
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USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler x  x x x

Habitatge  x  x x x

Establiment de 
turisme rural

 x  x x x

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x x x

Restauració  x  x x x

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x x x

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1, A1, A2 i A3. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, a establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament 
ni els usos d’hotel en condomini, i limitat a una sola instal·lació hotelera), masoveria, explotació 
agrícola, establiment de turisme rural, restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades 
a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 
Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de dos habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 
Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 
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Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 111 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
 

  

 

  

  

  

 



___________________________________________________________________________ 

POUM de Sant Bartomeu del Grau                        Text refós segons acord de la CUCC de 19/07/10 
Catàleg de masies i cases rurals                                                                                                       

 

 
Nom: LA CASANOVA DE VILASECA Núm. 07 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Cta. BV-4601, PK. 15,800, trencant a mà dreta, a 500m. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 3; Parcel·la 21 

Referència cadastral: 08198A003000210000LL  

Coordenades UTM: X=429611 ; Y=4650594 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia de 1932 de planta quadrada, dos pisos d’altura i coberta a dues aigües. Al sud de la finca hi 
ha uns cossos agrupats també de planta quadrada i coberta a dues aigües. 
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PB PL1 Total m2
P1       156,3         156,3         312,6   
A1       295,3                -          295,3   
A2         64,5                -            64,5   
A3           7,5                -              7,5   
A4         69,2                -            69,2   
A5       160,2                -          160,2   
CONJUNT       909,3    

 
Ús actual i titularitat: Residència (masoveria), privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. S’han anat fent reformes i reparacions al llarg dels anys. La construcció A1 té un estat de 
conservació regular. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt a la carretera BV-4601. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
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USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta amb els codis P1 i A1. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 061 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES:  
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Nom: LA CASETA DEL PERMANYER Núm. 08 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Carretera. C-154 (Vic-Olost), PK. 13,900, trencant a mà dreta. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 8; Parcel·la 30 

Referència cadastral: 08198A008000300000LP 

Coordenades UTM: X=429012 ; Y=4646770 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XIX (1888) de planta rectangular, dos pisos d’altura i coberta a dues aigües; a la façana 
est s’hi va annexar un volum de planta rectangular, dos pisos d’altura i coberta inclinada. 
Al costat nord hi ha diverses estructures adossades, inclòs un dipòsit d’aigua. 
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PB PL1 Total m2
P1       188,5         188,5         377,0   
A1         63,6                -            63,6   
A2         22,1                -            22,1   
A3       200,0                -          200,0   
A4       112,7                -          112,7   
A5         14,5                -            14,5   
Dipòsit         11,2                -            11,2   
CONJUNT       801,1    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Estat general de conservació bo, tot i que l’estuc presenta despreniments. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt a la carretera BV-4601. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
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USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x  x  x 

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 103 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES:  
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Nom: LA CASETA DEL VILAR  Núm. 09 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí del Vilar (a 500m del nucli urbà). CP-08519 SBG 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 1; Parcel·la 5 

Referència cadastral: 08198A001000050000LF    

Coordenades UTM: X=432290 ; Y=4648617 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XVII-XVIII de planta rectangular i coberta a dues aigües, una part té tres plantes 
d’altura i una ampliació posterior en té dues. Annexat a la façana nord hi ha un cos de planta 
rectangular, un sol pis d’altura i coberta inclinada. 
La finca també disposa de dues edificacions annexes més al nord. La que queda a nord-est es situa 
en un desnivell i és de planta rectangular amb la coberta inclinada i una planta d’altura; l’edificació 
que queda a nord-oest és l’antiga cabanya, actualment transformada en habitatge.   
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PB PL1 PL2 Total m2
P1       332,5         216,5         158,2         707,2   
A1         66,9                -                 -            66,9   
CONJUNT       774,1    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo, rehabilitat a finals del s.XX. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt del camí del Vilar. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1 i A1.  

Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de dos habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 
- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 070 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES:  
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Nom: EL CLOT DEL FORN  Núm. 10 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí d’Alboquers, a 4.1km de la cta. B-433, (PK. 0.850, trencant 
a l’esquerra), camí del Clot del Forn. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 13; Parcel·la 12 

Referència cadastral: 08198A013000120000LQ 

Coordenades UTM: X=428116 ; Y=4642587 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 22 – Sòl de protecció especial de valor natural i de connexió 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Finca molt modificada, original del s.XVII-XVIII amb diferents cossos annexats. Un primer cos és de 
planta rectangular, dues plantes d’altura i coberta a tres aigües, aquest cos té tres volums annexats 
en les seves façanes est, sud i oest. El cos que queda annexat a la façana est és un petit volum de 
planta rectangular, coberta inclinada i una planta d’alçada, mentre que el cos que està adossat a la 
façana sud té dues plantes d’alçada. El cos que queda annexat a la façana oest és de planta 
quadrada, dues plantes + sotacoberta i coberta inclinada que disposa d’un porxo construït prop de 
la dècada de 1940. 
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Aquest últim cos també té volums annexats en les seves façanes nord i sud, la majoria d’una planta 
d’alçada i coberta inclinada ja que es tracta de corrals i coberts. 
 

PB PL1 PScob Total m2
P1       272,7         169,3           38,3         480,3   
A1         56,6           29,3                -            85,9   
A2         32,5                -                 -            32,5   
CONJUNT       598,7    

 
Ús actual i titularitat: Residència (masoveria), privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Regular degut al deteriorament progressiu de l’edifici. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt del camí d’Alboquers. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
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USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x x

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x x

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta amb els codis P1 i A1. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
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REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 038 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Nom: LA CODINA  Núm. 11 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Cta. de Les Ferreres; PK. 1,000 (camí a la dreta) CP-08519 SBG 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 6; Parcel·la 33 

Referència cadastral: 08198A006000330000LU 

Coordenades UTM: X=430443 ; Y=4648236 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Edifici original del s.XVI de planta rectangular, tres pisos d’altura i coberta a dues aigües. Disposa 
de tres cossos annexats a la seva façana est de característiques similars al cos principal. Té petits 
coberts i cossos auxiliars al seu voltant, alguns annexats a la seva façana oest. 
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PB PL1 PL2 Total m2
P1       361,2         361,2         289,4      1.011,8   
A1         91,8           13,9                -          105,7   
A2         58,0                -                 -            58,0   
A3         85,5           85,5                -          171,0   
A4       198,5                -                 -          198,5   
A5         36,0           13,9                -            49,9   
A6         97,5                -                 -            97,5   
A7       154,8                -                 -          154,8   
A8       129,0         129,0                -          258,0   
CONJUNT    2.105,2    

 
Ús actual i titularitat: Residència ocasional, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Regular. Masia sotmesa a un deteriorament progressiu a conseqüència de no viure-hi ningú, els 
actuals inquilins només hi viuen a temporades. S’observen esquerdes importants a les façanes est i 
oest. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt de la carretera de Les Ferreres. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler x x x x

Habitatge  x x x x

Establiment de 
turisme rural

 x x x x

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x x x x x

Restauració  x x x x

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x x x x x

USOS ADMESOS A6 A7 A8

Activitats d'educació 
en el lleure

 x x x

Indústries agrícoles i 
forestals

 x x x

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS (I) 

 EDIFICACIONS AUXILIARS (II) 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1, A2, A3 i A5. 
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Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, a establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament 
ni els usos d’hotel en condomini, i limitat a una sola instal·lació hotelera), masoveria, explotació 
agrícola, establiment de turisme rural, restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades 
a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 
Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de tres habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 100 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Nom: LA DEVESA  Núm. 12 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Cta. C-154, PK. 15,975, trencant a mà dreta, a 950m. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 7; Parcel·la 45 

Referència cadastral: 08198A007000450000LA 

Coordenades UTM: X=429611 ; Y=4650594 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 21 – Sòl de protecció territorial d’interès agrícola i/o forestal 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia original del s.XVI molt reformada al llarg del temps. És de planta rectangular, dos pisos 
d’altura i coberta a dues aigües. A les façanes sud i oest hi té cossos annexos. 
 

PB PL1 Total m2

P1       309,5         291,9         601,4   

CONJUNT       601,4    
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Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. Rehabilitat a finals del s.XX, sobretot estructures interiors i coberta. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt a la carretera C-154. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x 

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 

 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de dos habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 069 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES:  
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Nom: CA L’ESCOLÀ  Núm. 13  
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí d’Alboquers, a 3.3km de la Cta. B-433 (PK.0,850), desviació 
cap el mas Clot del Forn. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 13; Parcel·la 13 

Referència cadastral: 08198A013000150000LT 

Coordenades UTM: X=428642 ; Y=4642835 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 22 – Sòl de protecció especial de valor natural i de connexió 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia totalment rehabilitada durant la redacció del present catàleg després de quatre dècades 
d’abandonament. Presenta una planta rectangular de dos pisos i sotacoberta i coberta a dues 
aigües. Disposa de dos cossos annexes, a les façanes est i oest respectivament, d’una planta 
d’altura i terrassa. El de la façana oest correspon a la masia original i el de la façana est és un afegit 
contemporani. 
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PB PL1 Pscob Total m2
P1       103,0         103,0           27,4         233,4   
A1           8,0                -                 -              8,0   
CONJUNT       241,4    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. Actualment en procés d’una total rehabilitació. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí sense asfaltar que porta al mas Clot del Forn. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x 

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 
Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
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Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 

 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 
 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 037 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Nom: FENOLLET  Núm. 14 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí de Sant Jaume de Fenollet, a 1.3km de la Cta. BV-4601 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 5; Parcel·la 16 

Referència cadastral: 08198A005000160000LI    

Coordenades UTM: X=429530 ; Y=4649566 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XVII-XVIII al costat de l’església de Sant Jaume de Fenollet (s.XI). Té una planta 
rectangular, tres pisos d’altura i coberta a dues aigües. De la façana oest surt un mur per salvar el 
desnivell del terreny del qual pengen diversos cossos auxiliars. 
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PB PL1 PL2 Total m2
P1       133,7         133,7         133,7         401,1   
A1           3,0                -                 -              3,0   
A2           7,2                -                 -              7,2   
A3         19,8                -                 -            19,8   
A4         87,5                -                 -            87,5   
A5         58,5                -                 -            58,5   
St. Jaume de Fenollet         69,7                -                 -            69,7   
CONJUNT       646,8    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo, rehabilitat recentment. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí sense asfaltar de Sant Jaume de Fenollet. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
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USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x  x  x 

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 049 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES:  
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Nom: LES FERRERES  Núm. 15 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Carretera de Les Ferreres, trencant a l’esquerra. CP-08519 SBG 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 8; Parcel·la 12 

Referència cadastral: 08198A008000120000LJ  

Coordenades UTM: X=428797 ; Y=4647515 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 22 – Sòl de protecció especial de valor natural i de connexió 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, els immobles del conjunt tenen 
un grau de protecció tipus C.2.  
 

Altres dades d’interès:  
Aquest conjunt d’edificacions està inclòs dins l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni 
Cultural. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Conjunt format per tres edificis principals; per un costat el Mas Les Ferreres, i per l’altre les dues 
masoveries del conjunt: el Mas Can Pela i Ca l’Aumatell. 
El Mas Les Ferreres és una finca original del s.XVIII (1762) i està situada al mig del conjunt. Disposa 
d’un primer cos rectangular de tres pisos d’altura i coberta a dues aigües. A aquest cos tradicional 
se li afegeixen altres cossos: el de la façana oest té tres plantes d’altura, coberta a tres aigües i es 
caracteritza per les seves porxades; el de la façana est també té tres plantes d’altura i hi té 
annexada a l’extrem est una ermita de la mateixa època; finalment la façana nord disposa d’un 
petit cos de planta quadrada, dues plantes d’altura i una terrassa amb cisterna. 
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El Mas Can Pela es troba al costat sud-est del conjunt i es va restaurar completament l’any 1982. És 
de planta rectangular, dos pisos d’altura i coberta a dues aigües. Al sud hi té un annexat un cos 
perpendicular amb les mateixes característiques i també disposa de petites dependències al costat 
nord-oest estructurades al voltant d’un pati. 
Finalment Ca l’Aumatell és un edifici construït en el s.XIX. Té una planta quadrada, dos pisos més 
sotacoberta i coberta a dues aigües. A est i a oest hi té petits cossos que no respecten els materials 
originals. 

PB PL1 PL2 Total m2
P1 (Mas Les Ferreres)    1.140,3      1.140,3      1.078,0      3.358,6   
P2 (Mas Can Pela)       494,3         366,8                -          861,1   
P3 (Ca l'Aumatell)       397,6         298,6         149,3         845,5   
A1       138,0                -                 -          138,0   
A2       116,3                -                 -          116,3   
Ermita         80,0                -                 -            80,0   
Dipòsit         27,2           27,2           27,2           81,6   
CONJUNT    5.481,1    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
El Mas Les Ferreres i el Mas Can Pela disposen d’un bon estat de conservació gràcies a restauracions 
successives. Ca l’Aumatell està abandonat, fet que provoca la seva progressiva degradació. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt de la carretera de Les Ferreres. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler x x x

Habitatge  x  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x  x 

Restauració  x  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1, P2 i P3. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, a establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament 
ni els usos d’hotel en condomini, i limitat a una sola instal·lació hotelera), masoveria, explotació 
agrícola, establiment de turisme rural, restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades 
a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en els edificis principals, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de sis habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. Aquests s’organitzen de la 
següent manera: quatre habitatges com a màxim per al Mas Les Ferreres, un per al Mas Can Pela 
i un per a Ca l’Aumatell. 
- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 
Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxes número 108, 109 i 110 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES:  
 
Mas Les Ferreres: 
 

 

 

 

 

 
 
Mas Can Pela: 
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Ca l’Aumatell: 
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Nom: GALLINERS  Núm. 16 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí d’Alboquers (cta. B-433, PK. 0,850) trencant a l’esquerra 
abans d’arribar a Alboquers. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 14; Parcel·la 5 

Referència cadastral: 08198A014000050000LE   
Coordenades UTM: X=428902 ; Y=4643160 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 
 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Edifici de planta en L amb una època de construcció indeterminada, té dos pisos d’altura i coberta 
a dues aigües. A l’est hi ha un petit cos auxiliar de planta quadrada i coberta a dues aigües. 
Actualment existeixen dos habitatges diferenciats. 
 



____________________________________________________________________________ 

POUM de Sant Bartomeu del Grau                        Text refós segons acord de la CUCC de 19/07/10 
Catàleg de masies i cases rurals                                                                                                       

 

PB PL1 Total m2
P1       283,7         184,4         468,1   
A1         41,3           91,0         132,3   
CONJUNT       600,4    

 
 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo, rehabilitat recentment. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt del camí d’Alboquers. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1 i A1. 

 
Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 
Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de dos habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. Aquesta divisió horitzontal 
es realitza reconeixent els habitatges legalitzats que existeixen en el moment de l’aprovació del 
POUM. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 098 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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Nom: LA GUÀRDIA  Núm. 17 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí a la dreta que surt de la carretera BV-4601, passat el trencall 
del Pujol i després de Mas Solans. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 2; Parcel·la 4 

Referència cadastral: 08198A002000040000LB   

Coordenades UTM: X=431280 ; Y=4649975 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 21 – Sòl de protecció territorial d’interès agrícola i/o forestal 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 
  

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Conjunt d’edificis de planta quadrada i dos pisos d’altura, amb la coberta a dues aigües. El conjunt 
presenta moltes modificacions. A sud-oest, davant la façana principal, hi ha una cabanya en estat 
ruïnós de planta quadrada i dos pisos d’altura. 
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PB PL1 Total m2
P1       179,5         179,5         359,0   
A1 (Cabanya)         80,1           80,1         160,2   
A2         46,3                -            46,3   
CONJUNT       519,2    

 
Ús actual i titularitat: Segona residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Estat general de conservació precari però amb la intenció dels propietaris de reformar-lo.  
 
Accessibilitat a la finca:  
Difícil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x x

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x x

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta amb els codis P1 i A1. 

 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 
Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 066 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES: 
 

  

  

  
 



____________________________________________________________________________ 

POUM de Sant Bartomeu del Grau                        Text refós segons acord de la CUCC de 19/07/10 
Catàleg de masies i cases rurals                                                                                                       

 

 
Nom: LA MASIA  Núm. 18 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
A l’entrada del poble venint de Vic per la cta. BV-4601, trencant a 
mà dreta just després del veïnat de “La Serra”. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 1; Parcel·la 24 

Referència cadastral: 08198A001000240000LH 

Coordenades UTM: X=432108 ; Y=4647923 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2.  
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 
  

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia original del s.XVII-XVIII rehabilitada recentment. Consta d’un cos de planta rectangular de 
dos pisos d’altura i coberta a dues aigües, al qual se li ha afegit perpendicularment en la seva 
cantonada sud-est un segon cos amb les mateixes característiques; aquest segon cos té alhora un 
afegit  posterior annexat a la façana sud. La seva proximitat amb el nucli urbà fa que l’entorn tingui 
diferents naus i petits coberts al voltant de les finques. 
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PB PL1 Total m2
P1       207,3         198,0         405,3   
A1         30,6                -            30,6   
A2         37,3           37,3           74,6   
A3       118,2                -          118,2   
CONJUNT       628,7    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo, rehabilitat molt recentment. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat asfaltat que surt a la carretera BV-4601. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 
La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1 i A1. 

 
Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 072 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES:  
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Nom: LA MASOVERIA DE SANT GENÍS Núm. 19 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Cta. de Les Ferreres, PK. 3,350 (Camí de St. Genís), a 1150m des 
de la carretera. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 7; Parcel·la 39 

Referència cadastral: 08198A007000410000LZ   

Coordenades UTM: X=428848 ; Y=4647757 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Finca del s.XVII-XVIII, consta d’una planta quadrada de dos pisos d’altura i coberta a dues aigües. A 
l’est i al sud existeixen petites construccions de planta rectangular i coberta amb una sola vessant, 
algunes maclades entre elles.  
Al nord de la finca hi solia haver una pallissa, però el seu mal estat de conservació va obligar a 
esfondrar-la recentment. 
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PB PL1 Total m2
P1       298,9         182,0         480,9   
A1         53,0                -            53,0   
A2         75,0                -            75,0   
CONJUNT       608,9    

 
Ús actual i titularitat: Segona residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo, rehabilitat recentment. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt de la cta. de Les Ferreres. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x 

 EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1 i A1. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 067 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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Nom: EL MOLÍ DE LA CODINA  Núm. 20 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Cta. de Les Ferreres, PK. 1,500, trencant a l’esquerra a 800m. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 8; Parcel·la 6 

Referència cadastral: 08198A009000250000LU 

Coordenades UTM: X=430213 ; Y=4647307 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 22 – Sòl de protecció especial de valor natural i de connexió 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2.  
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Finca original del s.XVII, actualment abandonada, situada en una zona molt boscosa al peu d’un 
torrent. Presenta una planta rectangular de dos pisos d’altura i coberta a dues aigües. A la façana 
nord hi té annexat un cos de dimensions més reduïdes però amb les mateixes característiques que 
correspon a l’antic molí. A la façana sud hi ha dos petits cossos rectangulars d’una sola planta 
separats per un pati. 
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PB PL1 Total m2

P1       246,3         138,5         384,8   

CONJUNT       384,8    
 
Ús actual i titularitat: Finca abandonada de titularitat privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Dolent. L’estat d’abandó ha fet que la finca s’hagi degradat molt amb el pas del temps. Tot i així, 
conserva totes les estructures muràries. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt de la cta. de Les Ferreres. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x 

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
 
 



____________________________________________________________________________ 

POUM de Sant Bartomeu del Grau                        Text refós segons acord de la CUCC de 19/07/10 
Catàleg de masies i cases rurals                                                                                                       

 

DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 

 
Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 
Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 068 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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Nom: MONELLOTS  Núm. 21 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Cta. C-154, PK. 6,800, trencant a l’esquerra, a 1,5km de la 
carretera. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 12; Parcel·la 42 

Referència cadastral: 08198A012000420000LF   

Coordenades UTM: X=431058 ; Y=4643143 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 
  

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XVIII de planta quadrada, tres pisos d’altura i coberta a dues aigües. La seva façana est 
té dos cossos annexats de planta quadrada i coberta a dues aigües, sent el primer d’una sola planta 
i el segon de dues plantes d’altura. La façana oest de la masia original també té dos cossos 
annexats però de més petita escala: el primer de planta rectangular, dos pisos d’altura i coberta 
amb una sola vessant i el segon de planta quadrada, una planta d’altura i coberta a dues aigües. 
Aquest últim no comparteix el mateix pla de façana com els altres cossos sinó que creix cap el sud. 
Destaca la nau d’explotació agropecuària amb forma de C que està adossada a la façana nord del 
conjunt. 
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PB PL1 PL2 Total m2

P1       224,8         164,3         130,5         519,6   
A1       105,3                -                 -          105,3   
A2       117,0         117,0                -          234,0   
A3         72,5                -                 -            72,5   
A4    1.638,6                -                 -       1.638,6   
A5       785,4                -                 -          785,4   
CONJUNT    3.355,4    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Regular, s’han fet reformes i reparacions puntuals al llarg dels anys. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que porta a la carretera C-154. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
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USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x x

Establiment de 
turisme rural

 x  x x

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x  x  x 

Restauració  x  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1, A1 i A2. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de dos habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 
Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
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REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 064 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Nom: MONELLS  Núm. 22 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí de Monells, cta. C-154 (Vic-Olost), trencant a mà dreta. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 10; Parcel·la 6 

Referència cadastral: 08198A010000060000LZ  

Coordenades UTM: X=429860 ; Y=4644985 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XVII i remodelada durant els segles XVIII i XIX de planta rectangular, dos pisos d’altura i 
coberta a dues aigües. A la façana oest hi ha un cos més baix annexionat posteriorment de planta 
quadrada i coberta a dues aigües. La planta baixa de la masia és actualment un restaurant. 
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PB PL1 Total m2
P1       167,6         167,6         335,2   
A1       201,3                -          201,3   
A2         44,1                -            44,1   
CONJUNT       580,6    

 
Ús actual i titularitat: Residència i restaurant, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. Edifici totalment rehabilitat a finals del s.XX. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar, que porta  ala carretera C-154. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 
La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta amb els codis P1 i A1. 

 
Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 107 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES: 
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Nom: LA MUNTANYETA  Núm. 23 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Abans d’arribar al poble venint de Vic, al costat de la cta. BV-
4601, en el lloc conegut com “el revolt de la Muntanyeta”. 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 1; Parcel·la 17 

Referència cadastral: 08198A001000270000LB 

Coordenades UTM: X=431940 ; Y=4647110 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 22 – Sòl de protecció especial de valor natural i de connexió 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2.  

 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Finca 7N del Tom 36 del llibre 1 del Registre de la Propietat de Vic, la masia presenta una estructura 
murària que indica que antigament era un edifici de planta quadrada, dos pisos d’altura i coberta a 
dues aigües. 

PB PL1 Total m2

P1         99,8           99,8         199,6   

CONJUNT       199,6    
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Ús actual i titularitat: Enrunat, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Dolent, la masia està totalment enrunada. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat asfaltat que surt a la carretera BV-4601. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x 

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 
La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
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Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 

 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 
 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Nom: CAL NASI  Núm. 24 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí d’Alboquers (cta. B-433, PK. 0,850); camí del Clot del Forn, 
a 150m de Ca l’Escolà. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 13; Parcel·la 15 

Referència cadastral: 08198A013000130000LP   

Coordenades UTM: X=428448 ; Y=4642760 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 22 – Sòl de protecció especial de valor natural i de connexió 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Finca del s.XVIII totalment rehabilitada fa pocs anys. És de planta quadrada, dos pisos d’altura i 
coberta a dues aigües. A la façana nord-oest hi té annexada una terrassa de dues plantes d’altura i 
a sud-oest hi ha un cobert de planta rectangular i coberta inclinada. 
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PB PL1 Total m2
P1       112,0         112,0         224,0   
A1         18,2                -            18,2   
CONJUNT       242,2    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo, totalment rehabilitat recentment després de 40 anys d’abandó. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des del camí que porta al mas Clot del Forn. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 
La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 
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Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1 i A1. 

 
Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 
Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 
Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 045 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Nom: PERE-RIERA  Núm. 25 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí d’Alboquers (cta. B-433, PK. 0,850); al final del camí passat 
el trencant d’Alboquers. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 14; Parcel·la 41 

Referència cadastral: 08198A014000510000LY 

Coordenades UTM: X=428719 ; Y=4641808 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl Rural de Protecció Genèrica 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, el conjunt d’immobles té un 
grau de protecció tipus C.2. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Conjunt format per tres finques: Pere-Riera, Can Pau i Ca La Burra. 
El mas Pere-Riera és original del s.XVI-XVII, és la finca més gran de les tres i presenta una 
volumetria complexa. A la planta quadrada de tres pisos d’altura i coberta a dues aigües se li 
afegeixen petits cossos de una, dues o tres plantes d’altura a les façanes sud-est, sud-oest i nord-
oest. Destaca l’antiga torre de defensa de quatre plantes d’altura i coberta a quatre aigües de la 
façana sud-oest. 
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Can Pau presenta una planta rectangular, de dos pisos i sota-coberta i coberta a dues aigües. Té 
una terrassa de dues plantes annexada a la façana sud-oest i un cos trapezoïdal d’una planta 
d’altura i coberta a dues aigües a la façana nord-oest. 
Ca La Burra és de planta rectangular, d’una sola planta repartida en dos nivells degut al pendent i 
coberta a dues aigües. Té un cos baix de planta rectangular annexat a la façana sud-oest. 

PB PL1 PL2 PL3 Total m2
P1 (Pere-Riera)       659,6         457,1         399,2           28,6      1.544,5   
P2 (Can Pau)       181,1         122,8           45,2                -          349,1   
P3 (Ca La Burra)       187,1                -                 -                 -          187,1   
A1         48,3                -                 -                 -            48,3   
A2    1.124,6                -                 -                 -       1.124,6   
A3       142,4                -                 -                 -          142,4   
A4         27,4                -                 -                 -            27,4   
CONJUNT    3.423,4    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo, totes les finques han estat rehabilitades. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt de la cta. C-651. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler x x x

Habitatge  x  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x  x  x  x 

Restauració  x  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 



 ____________________________________________________________________________ 

POUM de Sant Bartomeu del Grau                        Text refós segons acord de la CUCC de 19/07/10 
Catàleg de masies i cases rurals                                                                                                       

     

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1, P2 i P3. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, a establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament 
ni els usos d’hotel en condomini, i limitat a una sola instal·lació hotelera), masoveria, explotació 
agrícola, establiment de turisme rural, restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades 
a les activitats rurals o de lleure. 
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L’ús d’habitatge només es pot implantar en els edificis principals, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants en tot el conjunt no superin el nombre màxim de sis habitatges i 
estiguin d’acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 
Aquests habitatges es distribuiran de la següent manera: quatre habitatges corresponen a Pere-
Riera, un habitatge a Cal Pau i un habitatge a Ca la Burra. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 
- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 102 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
 

Conjunt: Ca La Burra a l’esquerra, Pere-Riera a la dreta i Can Pau al fons 
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Pere-Riera: 
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Can Pau: 

  

  

 

Ca La Burra: 
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Nom: EL PERMANYER  Núm. 26 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Cta. C-154 (Vic-Olost), PK. 13,400, trencant a mà dreta i a 400m. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 8; Parcel·la 28 

Referència cadastral: 08198A008000280000LL  

Coordenades UTM: X=428968 ; Y=4646620 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Finca del s.XX de planta rectangular, dos pisos d’altura i coberta a dues aigües. A les façanes nord-
est i sud-oest surten perpendicularment dos cossos de planta rectangular, un pis d’altura i coberta 
a dues aigües. 
A sud-est de la finca hi ha un cos de planta quadrada, dos pisos d’altura, coberta a dues aigües i 
precedit per un porxo, que actualment es destina a turisme rural. 
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PB PL1 Total m2
P1       272,8         181,5         454,3   
A1       240,0                -          240,0   
A2       135,0         100,0         235,0   
A3       269,3                -          269,3   
CONJUNT    1.198,6    

 
Ús actual i titularitat: Turisme rural, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo, rehabilitat recentment. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt de la carretera C-154. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x x

Establiment de 
turisme rural

 x  x x

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x x x

Restauració  x  x x

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x x x

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta amb els codis P1, A1 i A2. 

 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 
Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 
Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 105 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES:  
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Nom: EL PLA DEL VILARÓ  Núm. 27 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí del Vilaró, cta. BV-4601, PK. 13,800, trencant a ma dreta. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 3; Parcel·la 16 

Referència cadastral: 08198A003000160000LQ  

Coordenades UTM: X=430254 ; Y=4649824 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Finca del s.XVII de planta rectangular, dos pisos d’altura i coberta a dues aigües. També té un 
cobert de planta rectangular annexat a la façana oest. A nord i a oest està envoltada de naus 
d’explotació agrícola. 
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PB PL1 Total m2
P1       166,4         129,1         295,5   
A1       646,1                -          646,1   
A2       573,2                -          573,2   
A3       677,2                -          677,2   
A4       891,6                -          891,6   
CONJUNT    3.083,6    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. Finca restaurada recentment. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar, que surt de la carretera BV-4601. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x x x x

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x x x x

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 

 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 
Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 138 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES: 
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Nom: POL  Núm. 28 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí de Pol, passat Can Roca, a l’esquerra. CP-08519 SBG. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 9; Parcel·la 58 

Referència cadastral: 08198A009000580000LH 

Coordenades UTM: X=430916 ; Y=4646365 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 21 – Sòl de protecció territorial d’interès agrícola i/o forestal 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2.  
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XIX de planta quadrada, tres pisos d’altura i coberta a dues aigües que té una porxada 
de dues plantes d’altura i coberta inclinada annexada a la façana oest. Petits cossos d’una sola 
planta i coberta inclinada a est, oest i sud del cos principal ajuden a configurar una allissa. 
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PB PL1 PL2 Total m2
P1       322,9         170,7         140,4         634,0   
A1         29,1                -                 -            29,1   
CONJUNT       663,1    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt del camí de Pol. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1 i A1.  

Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 
Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de dos habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 
- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 078 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES:  
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Nom: EL PUJOL  Núm. 29 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Sortint del poble en direcció Perafita, camí que surt a la dreta de 
la cta. BV-4601, PK.13,100. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 2; Parcel·la 12 

Referència cadastral: 08198A002000120000LL 

Coordenades UTM: X=431558 ; Y=4649361 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 22 – Sòl de protecció especial de valor natural i de connexió 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Finca del s.XVIII, amb el cos principal de planta rectangular, tres pisos d’altura i coberta a quatre 
aigües que té un hort al costat est a l’alçada de planta primera gràcies a uns murs de contenció de 
pedra. A la façana nord hi ha un cos adossat de planta rectangular, tres pisos d’altura i coberta a 
dues aigües que comunica amb la masoveria a través d’un passadís situat a la primera planta. 
La masoveria està situada al nord-est del conjunt i és de planta rectangular, de dos pisos i 
sotacoberta i amb la coberta a dues aigües. Adossats a la façana sud-oest i creixent cap a sud-est 
es conserva l’estructura murària d’antics cossos. 
A l’oest de la finca hi ha naus d’explotació agrària i un habitatge construït recentment. 
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PB PL1 PL2 Total m2

P1       583,6         581,9         483,2      1.648,7   
A1       394,6                -                 -          394,6   
CONJUNT    2.043,3    

 
Ús actual i titularitat: Abandonat, algunes dependències de la planta baixa s’utilitzen per a guardar 
material de la granja. Titularitat privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Regular amb una situació de risc notable. Algunes parts ja només conserven els murs i la masoveria 
té la coberta caiguda. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
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USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler x

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x 

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, a establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament 
ni els usos d’hotel en condomini, i limitat a una sola instal·lació hotelera), masoveria, explotació 
agrícola, establiment de turisme rural, restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades 
a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 
Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de dos habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 
Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 
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Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 074 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Nom: EL PUJOLOT  Núm. 30 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Cta. de Les Ferreres, PK. 6,800, trencant a l’esquerra a 2,1km de 
la carretera, passat Monellots. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 12; Parcel·la 45 

Referència cadastral: 08198A012000450000LK 

Coordenades UTM: X=430939 ; Y=4643425 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2.  

 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Finca d’època indeterminada per la seva simplicitat i manca d’elements arquitectònics rellevants, 
presenta una planta rectangular de dos pisos d’altura i coberta a dues aigües construïda en 
èpoques separades. També disposa d’un seguit de cossos auxiliars annexats a cada façana, la 
majoria moderns, d’una sola planta i coberta inclinada. 
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PB PL1 Total m2
P1       222,8         177,7         400,5   
A1         48,0                -            48,0   
A2         11,4                -            11,4   
A3         44,0                -            44,0   
A4         81,5                -            81,5   
CONJUNT       585,4    

 
Ús actual i titularitat: Segona residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. Durant els últims anys s’han realitzat diverses reparacions i el condicionament de l’edifici. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x  x 

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 
La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 

 
Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 017 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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Nom: ELS QUINAUS  Núm. 31 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí de Fenollet (cta. BV-4601; PK. 14,350), trencant a l’esquerra 
abans d’iniciar la baixada. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 7; Parcel·la 22 

Referència cadastral: 08198A007000220000LL 

Coordenades UTM: X=428446 ; Y=4648424 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 21 – Sòl de protecció territorial d’interès agrícola i/o forestal 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Finca original del s.XVI-XVII de planta quadrada, dos pisos d’altura i coberta a dues aigües que té 
una ampliació a la façana oest amb les mateixes característiques però en sentit perpendicular. De la 
cantonada sud-oest surt un petit cos de planta rectangular, un pis d’altura i coberta inclinada. 
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PB PL1 Total m2

P1       231,3         212,5         443,8   

CONJUNT       443,8    
 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Regular-Bo. L’actual llogater està rehabilitant l’edifici poc a poc. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt del camí de Fenollet. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x 

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 
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Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 

 
Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 
Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 
Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 033 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Nom: LA QUINTANETA  Núm. 32 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí de La Quintaneta, cta. C-154 (Vic-Olost), trencant a 
l’esquerra, camí paral·lel a la C-25. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 12; Parcel·la 19 

Referència cadastral: 08198A012000190000LE 

Coordenades UTM: X=429952 ; Y=4642988 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Finca original del s.XVIII formada per un conjunt de cossos diferents afegits seguint l’eix 
longitudinal. El cos principal és de planta quadrada, tres pisos d’altura i coberta a dues aigües; 
disposa d’ampliacions a les façanes nord, est i oest de dues plantes d’altura.  
Creixent cap a l’oest hi ha cossos de planta baixa i coberta inclinada. 
A nord-oest del conjunt hi ha un petit cos de pedra de planta rectangular i coberta a dues aigües. 
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PB PL1 PL2 Total m2
P1       514,5         280,7         103,0         898,2   
A1         45,2                -                 -            45,2   
A2         40,3                -                 -            40,3   
A3         42,8                -                 -            42,8   
CONJUNT    1.026,5    

 
Ús actual i titularitat: Abandonat, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Dolent. L’estat d’abandó de la masia provoca el seu deteriorament progressiu. L’erosió del sòl on 
s’assenta el mur pot acabar provocant l’esfondrament de l’edifici. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Difícil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar, que porta a la carretera C-154. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x x

Establiment de 
turisme rural

 x x

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 



 ____________________________________________________________________________ 

POUM de Sant Bartomeu del Grau                        Text refós segons acord de la CUCC de 19/07/10 
Catàleg de masies i cases rurals                                                                                                       

     

 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1 i A3. 

 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 
Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de dos habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 104 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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Nom: MAS REIG  Núm. 33 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Cta. BV-4601, PK. 14,025, trencant a l’esquerra i a uns 150m. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 6; Parcel·la 2 

Referència cadastral: 08198A006000020000LH 

Coordenades UTM: X=430547 ; Y=4649117 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2.  

 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XVIII de planta quadrada, tres pisos d’altura i coberta a dues aigües. A sud-oest hi ha 
un cos auxiliar de planta rectangular, dos pisos d’altura i coberta a dues aigües. 
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PB PL1 PL2 Total m2
P1       255,5         263,8         255,5         774,8   
A1       248,0         173,5                -          421,5   
A2           3,5                -                 -              3,5   
A3       170,6                -                 -          170,6   
CONJUNT    1.370,4    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. Ha estat reformada i restaurada tant exteriorment com interiorment. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt de la carretera BV-4601. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1 i A1. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de dos habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 063 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 



 ____________________________________________________________________________ 

POUM de Sant Bartomeu del Grau                        Text refós segons acord de la CUCC de 19/07/10 
Catàleg de masies i cases rurals                                                                                                       

     

 
FOTOGRAFIES:  
 

 

 
 

 
  

  

 

 



 ____________________________________________________________________________ 

POUM de Sant Bartomeu del Grau                        Text refós segons acord de la CUCC de 19/07/10 
Catàleg de masies i cases rurals                                                                                                       

     

 
Nom: RIMBAU  Núm. 34 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Cta. BV-4601, trencant a la dreta, passat el Mas Santmiquel. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 3; Parcel·la 128 

Referència cadastral: 002100300DG35A0001AY 

Coordenades UTM: X=430114 ; Y=4650297 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 21 – Sòl de protecció territoral d’interès agrícola i/o forestal 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XVII-XVIII d’estil modern però amb una restauració total durant els últims anys. Consta 
de dues edificacions independents: la principal és de planta rectangular, dos pisos d’altura, coberta 
a dues aigües i disposa d’una petita ermita annexada a la façana nord-est; la secundària és de 
planta rectangular, d’un pis d’altura i coberta a dues aigües. 
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PB PL1 Total m2
P1       322,3         194,7         517,0   
P2       111,6                -          111,6   
Ermita         19,9                -            19,9   
CONJUNT       648,5    

 
Ús actual i titularitat: Segona residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. Restauració total recent.  
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt a la carretera BV-4601. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 
La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1 i P2. 

 
Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en els edificis principals, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de dos habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 
- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 063 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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Nom: ROCANEGRA  Núm. 35 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí de Rocanegra, 500m a l’esquerra del Casal. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 9; Parcel·la 6 

Referència cadastral: 08198A009000080000LM 

Coordenades UTM: X=431718 ; Y=4647887 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2.  

 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Finca del s.XVII-XVIII de planta quadrada, dos pisos d’altura i coberta a dues aigües. Té una 
ampliació a la façana nord-est aprofitant una estructura murària encara visible des del porxo. 
Al sud de la finca hi han tres cossos de pedra d’una sola planta i coberta inclinada, el més gran dels 
tres té la coberta a dues aigües. 
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PB PL1 Total m2
P1       222,0         103,0         325,0   
A1         92,4                -            92,4   
A2       200,0                -          200,0   
CONJUNT       617,4    

 
Ús actual i titularitat: Segona residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. Rehabilitació recent. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar (camí de Rocanegra). 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta amb els codis P1 i A1. 

 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 
Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 
Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 035 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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Nom: ROGERS  Núm. 36 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí de Pol, seguint recte passat Can Roca, trencant a la dreta. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 9; Parcel·la 54 

Referència cadastral: 08198A009000540000LE 

Coordenades UTM: X=430599 ; Y=4646931 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Finca d’estil modern de planta rectangular, dos pisos i sotacoberta d’altura, coberta a dues aigües i 
amb una ampliació recent a la façana oest. La façana est disposa d’un seguit de cossos d’una sola 
planta i cobertes a una o dues aigües que van creixent cap a l’est. 
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PB PL1 PScob Total m2
P1       529,7         241,3           93,2         864,2   
A1           9,4                -                 -              9,4   
A2         82,8                -                 -            82,8   
A3       130,0                -                 -          130,0   
CONJUNT    1.086,4    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. S’han fet obres de rehabilitació i ampliació de l’edifici. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt del camí de Pol. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
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USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x x

Establiment de 
turisme rural

 x x

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1 i A2. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de dos habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 
Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
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REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 001 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Nom: LA SALA  Núm. 37 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí de Sant Genís, a la carretera de Les Ferreres. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 7; Parcel·la 28 

Referència cadastral: 08198A007000280000LR 

Coordenades UTM: X=428834 ; Y=4648136 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XVIII formada per un conjunt de cossos creixents cap a l’est. El cos principal és de 
planta rectangular, dos pisos d’altura i coberta a dues aigües que té un afegit a l’est amb una 
planta més. 
A la part superior de la façana est hi ha annexat perpendicularment un cos també de planta 
rectangular, dues plantes d’alçada i coberta a dues aigües. D’aquest cos surt un mur que limita 
perimetralment la finca fins arribar a dos cossos baixos de planta rectangular i coberta inclinada 
annexats a la part inferior de la façana est. 
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PB PL1 PL2 Total m2
P1       421,0         269,6           56,4         747,0   
A1         72,3                -                 -            72,3   
CONJUNT       819,3    

 
Ús actual i titularitat: Segona residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. Edifici rehabilitat. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar, que porta al camí de Sant Genís.. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1 i A1. 

 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de dos habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 099 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES: 
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Nom: MAS SANT GENÍS  Núm. 38 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Al final de la cta. de Les Ferreres, trencant a la dreta, al costat de 
l’església de Sant Genís Sadevesa. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 7; Parcel·la 41 

Referència cadastral: 08198A007000410000LZ 

Coordenades UTM: X=428703 ; Y=4647799 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2.  
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XVII-XVIII annexada a la façana oest de l’església medieval de Sant Genís Sadevesa 
(s.XI). La masia és de planta rectangular, dos pisos d’altura i coberta a dues aigües, amb un afegit 
d’una planta i coberta inclinada a la façana oest. A l’est de l’església hi ha un petit cos auxiliar de 
planta quadrada i coberta a dues aigües. Al sud del conjunt hi ha un petit cementiri. 
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PB PL1 Total m2
P1         96,8           70,4         167,2   
A1         31,3                -            31,3   
Sant Genís Sadevesa         92,7                -            92,7   
CONJUNT       291,2    

 
Ús actual i titularitat: Segona residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. Ha estat rehabilitada recentment. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt de la carretera de Les Ferreres. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1 i A1. 

 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 
Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 114 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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Nom: MAS SANTMIQUEL  Núm. 39 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Cta. BV-4601, PK. 14,550, trencant a la dreta. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 3; Parcel·la 34 

Referència cadastral: 08198A003000340000LJ  

Coordenades UTM: X=430268 ; Y=4649420 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XVII-XVIII de planta rectangular, dos pisos i sotacoberta d’altura i coberta a dues 
aigües, amb petits afegits a les façanes nord-oest i sud-est. 
A sud-est de la masia hi ha l’antiga pallissa que ha estat envoltada per coberts moderns. 
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PB PL1 PL2 Total m2
P1       167,3         150,7           71,8         389,8   
A1         11,8                -                 -            11,8   
A2         42,0                -                 -            42,0   
A3         46,0                -                 -            46,0   
A4         62,0                -                 -            62,0   
A5         50,2                -                 -            50,2   
CONJUNT       601,8    

 
Ús actual i titularitat: Residència (masoveria), privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. S’han anat fent reparacions puntuals. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt a la carretera BV-4601. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x x

Establiment de 
turisme rural

 x x

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x  x  x 

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 
La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1 i A3. 

 
Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 062 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Nom: SAURINA  Núm. 40 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Cta. BV-4601, PK. 14,850, a uns 500m a l’esquerra. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 5; Parcel·la 3 

Referència cadastral: 08198A005000030000LP 

Coordenades UTM: X=429660 ; Y=4649884 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 21 – Sòl de protecció territorial d’interès agrícola i/o forestal 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2.  

 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Finca original del s.XIV. El cos principal és de planta quadrada, dos pisos d’altura i coberta a dues 
aigües. També presenta altres cossos annexats a les seves façanes nord-est, sud-est i sud-oest amb 
les mateixes característiques, tenint l’últim un sentit perpendicular a la resta. 
Al sud de la masia hi ha l’antiga cabanya, de planta rectangular, dos pisos d’altura i coberta a dues 
aigües, que s’enllaça amb un dels cossos descrits anteriorment a través de petites construccions de 
planta baixa i coberta inclinada. 
A l’oest del conjunt hi han restes de murs de pedra o totxana; i de manera més desvinculada hi ha 
un cobert modern. Al nord del conjunt hi ha una nau d’explotació agrària. 
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PB PL1 Total m2
P1       300,0         300,0         600,0   
A1         20,7                -            20,7   
A2         17,8                -            17,8   
A3         25,6                -            25,6   
A4       140,4         140,4         280,8   
A5         10,2                -            10,2   
A6         84,4                -            84,4   
A7       182,7                -          182,7   
CONJUNT    1.222,2    

 
Ús actual i titularitat: Abandonada, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Regular-dolent. L’estat d’abandó provoca el deteriorament progressiu, amb uns situació de risc 
elevada. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí sense asfaltar que surt de la carretera BV-4601. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
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USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

Establiment hoteler

Habitatge  x x x x x

Establiment de 
turisme rural

 x x x x x

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x x x x x  x  x 

Restauració  x x x x x

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x  x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 

DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 
Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1, A2, A3, A4 i A5. 

 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 
L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 
Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de dos habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 
- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 075 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES:  
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Nom: LA SERRA  Núm. 41 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
A l’entrada del poble venint de Vic per la cta. BV-4601, trencant a 
la dreta, just després del veïnat de “La Serra”. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 1; Parcel·la 23 

Referència cadastral: 08198A001000230000LU 

Coordenades UTM: X=432201 ; Y=4647921 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XVII-XVIII de planta quadrada, dos pisos d’altura i coberta a dues aigües. Destaca el fet 
que a la façana nord-oest hi té adossades naus d’explotació agrícola. A sud i a est la masia té petits 
cossos en planta baixa i coberta inclinada. 
 



 ____________________________________________________________________________ 

POUM de Sant Bartomeu del Grau                        Text refós segons acord de la CUCC de 19/07/10 
Catàleg de masies i cases rurals                                                                                                       

     

PB PL1 Total m2
P1         93,0           93,0         186,0   
A1         60,3                -            60,3   
A2       111,7                -          111,7   
A3         42,2                -            42,2   
A4         61,4                -            61,4   
A5         90,9                -            90,9   
CONJUNT       552,5    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. S’hi ha realitzat reparacions puntuals. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt de la carretera BV-4601. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
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USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x  x  x 

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 047 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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Nom: ELS SOLANS  Núm. 42 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Sortint del poble en direcció Perafita per la cta. BV-4601, camí 
que surt a la dreta passat el trencall del Pujol. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 3; Parcel·la 12 

Referència cadastral: 08198A003000120000LA 

Coordenades UTM: X=431280 ; Y=449975 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 21 – Sòl de protecció territorial d’interès agrícola i/o forestal 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XVIII, presenta una planta quadrada, dos pisos d’altura i coberta a dues aigües. L’any 
1940 s’ha va afegir una ampliació a la façana sud amb un porxo a planta primera. La façana oest 
també té ampliacions, una de dues plantes i l’altre de planta baixa, amb la coberta inclinada. 
La masia té a nord i a sud naus agrícoles. 
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PB PL1 Total m2
P1       259,8         242,6         502,4   
A1       950,0                -          950,0   
A2       902,3                -          902,3   
A3         82,2                -            82,2   
CONJUNT    2.354,7    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. Restaurat recentment. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí sense asfaltar. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x x x

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x x x

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 
La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 

 
Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de dos habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 
- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 004 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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Nom: TORRATS  Núm. 43  
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí de Fenollet (cta. BV-4601, PK. 14,350), trencant a l’esquerra 
abans d’iniciar la baixada. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 7; Parcel·la 25 

Referència cadastral: 08198A007000250000LM 

Coordenades UTM: X=428047 ; Y=4648236 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 21 – Sòl de protecció territorial d’interès agrícola i/o forestal 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia de 1914, presenta una planta rectangular de dos pisos i sotacoberta i coberta a dues aigües. 
Té una ampliació en pedra a la façana sud-oest de planta quadrada, un sol pis d’altura i coberta a 
dues aigües. Aquest últim cos també té coberts moderns annexats.  
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PB PL1 Total m2
P1       263,5         160,3         423,8   
A1         19,8                -            19,8   
CONJUNT       443,6    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. Fins l'any 1996, la casa no s’utilitzava com a habitatge i en conseqüència estava força malmesa 
i amb alguns elements desapareguts. L'actual llogater ha iniciat un procés de rehabilitació i 
d’adequació de l’edifici per a habitatge. L’electricitat s’obté a partir de plaques solars perquè no hi 
arriba. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat sense asfaltar que surt del camí del Fenollet. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x 

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
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DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 

 
Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 
Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

L’ús d’habitatge està limitat a un sol habitatge. No es permet la divisió en propietat horitzontal. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 034 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES:  
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Nom: LA VALL  Núm. 44 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí de La Vall, trencant a l’esquerra de la cta. BV-4601, abans 
d’arribar a Sant Bartomeu. 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 9; Parcel·la 61 

Referència cadastral: 08198A009000590000LW  

Coordenades UTM: X=431291 ; Y=4646429 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 22 – Sòl de protecció especial de valor natural i de connexió 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XVIII de planta rectangular, tres pisos d’altura i coberta a dues aigües, amb un petit 
afegit trapezoïdal a la façana nord-oest. Al nord de la masia hi ha un seguit de construccions 
antigues d’una sola planta (cabanya, corral, etc.) actualment en desús. 
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PB PL1 PL2 Total m2
P1       100,3           89,3           89,3         278,9   
P2       153,0                -                 -          153,0   
A1         57,2                -                 -            57,2   
A2         47,5                -                 -            47,5   
CONJUNT       536,6    

 
Ús actual i titularitat: Segona residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo, rehabilitat a finals del s.XX. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Regular. Accés a la propietat des de camí sense asfaltar de La Vall. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler

Habitatge  x x  x x

Establiment de 
turisme rural

 x x  x x

Activitats d'educació 
en el lleure

 x x  x x

Restauració  x x  x x

Indústries agrícoles i 
forestals

 x x  x x

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures de façana. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1, P2, A1 i A2. 

 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, masoveria, explotació agrícola, establiment de turisme rural, 
restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en els edificis principals, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 
Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de dos habitatges i estiguin d’acord amb 
la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. La divisió horitzontal es 
podrà realitzar de manera que un habitatge correspongui a l’edificació P1 i un altre a l’edificació 
P2, reconeixent les edificacions que tenen o han tingut l’ús d’habitatge. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 065 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
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FOTOGRAFIES:  
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Nom: VILANOVA  Núm. 45 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí de Vilanova (a l’esquerra del carrer Nou). CP-08519 SBG 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 9; Parcel·la 6 

Referència cadastral: 08198A009000060000LT 

Coordenades UTM: X=431182 ; Y=4647887 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2.  
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 
La masia està situada en un extrem del bosc de Vilanova, d'alt 
valor paisatgístic.  

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
El cos principal està format per dos edificis alineats de planta quadrada, tres pisos d’altura i coberta 
a dues aigües. L’edifici de l’est (1897) l’utilitzen els propietaris com a segona residència i té un jardí 
al costat est. A l’edifici de l’oest (1803) hi viu una família que té cura del manteniments dels 
edificis, (no de les terres, per la qual cosa no es pot entendre com a masoveria) i recentment se li ha 
afegit un cos rectangular de dos pisos d’altura i coberta inclinada amb un porxo a planta primera.  
El cos principal té a sud i a oest construccions auxiliars. Les que queden a l’oest estan agrupades en 
tres barres que abracen el cos principal. Aquestes barres combinen construccions antigues i 
modernes, la majoria en planta baixa i coberta inclinada (les més recents) o a dues aigües (les més 
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antigues). Destaca a la barra nord la Casa del Pastor, antigament habitada i amb una comuna que 
sobresurt per la façana nord. També destaca la pallissa situada al mig de la barra oest; com també 
un cos de dues plantes d’alçada situat a la barra sud. Es creu que aquest últim cos tenia l’antiga 
cisterna a la façana oest i que era on s’ubicava el primer habitatge del conjunt (cap allà l’any 1500) 
per l’ús de pedra picada i les característiques de les obertures, que no són habituals en edificis 
destinats a bestiar.  
 

PB PL1 PL2 Total m2
P1       315,7         315,7         126,7         758,1   
P2         60,6                -                 -            60,6   
A1       141,1         141,1                -          282,2   
A2       170,0                -                 -          170,0   
A3         10,0                -                 -            10,0   
A4         53,5                -                 -            53,5   
A5         61,2                -                 -            61,2   
A6       100,0                -                 -          100,0   
A7         67,3                -                 -            67,3   
A8         55,7                -                 -            55,7   
A9       112,0                -                 -          112,0   
A10         80,0                -                 -            80,0   
A11         18,5                -                 -            18,5   
A12       155,1                -                 -          155,1   
CONJUNT    1.984,2    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. Rehabilitat. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de pista asfaltada (camí de Vilanova). 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A6 A7 A9

Establiment hoteler x x  x x x x x

Habitatge  x x  x x x x x

Establiment de 
turisme rural

 x x  x x x x x

Activitats d'educació 
en el lleure

 x x  x  x  x  x  x 

Restauració  x x  x  x  x  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x x  x  x  x  x  x 

USOS ADMESOS A3 A4 A5 A8 A10 A11 A12

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x  x  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x  x  x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS (I) 

 EDIFICACIONS AUXILIARS (II) 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1, P2, A1, A2, A6, A7 i A9. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, a establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament 
ni els usos d’hotel en condomini, i limitat a una sola instal·lació hotelera), masoveria, explotació 
agrícola, establiment de turisme rural, restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades 
a les activitats rurals o de lleure. 
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L’ús d’habitatge només es pot implantar en els edificis principals, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de quatre habitatges i estiguin d’acord 
amb la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. Aquests s’organitzen 
de la següent manera: tres habitatges al volum P1 i un a la Casa del Pastor (P2). 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 
Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 046 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Nom: EL VILAR  Núm. 46 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Camí de Vilar (accés des de carrer de Llevant). CP-08519 SBG 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 1; Parcel·la 7 

Referència cadastral: 08198A001000070000LO 

Coordenades UTM: X=432102 ; Y=4648603 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2.  
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 
 
  

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia del s.XVIII de planta quadrada, tres pisos d’altura i coberta a dues aigües, amb una 
ampliació de dues plantes i coberta inclinada a la cantonada sud-oest. A sud té tot un seguit de 
petites construccions antigues o modernes en planta baixa, que formen una allissa. A nord-oest hi 
ha un cos exempt de planta quadrada, un pis d’altura i coberta a dues aigües; mentre que a nord-
est hi ha un conjunt de coberts i de naus agrícoles, on també destaca la presència de l’antiga 
pallissa.  
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PB PL1 PL2 Total m2
P1       599,4         473,0         285,5      1.357,9   
A1         75,4                -                 -            75,4   
A2         28,4                -                 -            28,4   
A3         30,7                -                 -            30,7   
A4         48,0                -                 -            48,0   
A5         24,8                -                 -            24,8   
A6    1.063,0                -                 -       1.063,0   
A7         82,2                -                 -            82,2   
A8       169,3                -                 -          169,3   
A9       160,0                -                 -          160,0   
CONJUNT    3.039,7    

 
Ús actual i titularitat: Residència i masoveria, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo, s’han anat fent rehabilitacions puntuals a mesura que eren necessàries. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí sense asfaltar (camí del Vilar). 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
 
 

USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A3 A7 A4 A5

Establiment hoteler x  x x x

Habitatge  x  x x x

Establiment de 
turisme rural

 x  x x x

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x  x  x 

Restauració  x  x  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x  x  x 

USOS ADMESOS A2 A6 A8 A9

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x  x  x 

 EDIFICACIONS AUXILIARS (II) 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS (I) 
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RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1, A1, A3 i A7. 
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Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, a establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament 
ni els usos d’hotel en condomini, i limitat a una sola instal·lació hotelera), masoveria, explotació 
agrícola, establiment de turisme rural, restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades 
a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 
Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de quatre habitatges i estiguin d’acord 
amb la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 

Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 005 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Nom: EL VILARÓ  Núm. 47 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Carretera BV-4601 (P.K. 13.800, camí a la dreta). CP-08519 SBG 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 3; Parcel·la 16 

Referència cadastral: 08198A003000160000LQ 

Coordenades UTM: X=430587 ; Y=4650031 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 21 – Sòl de protecció territoral d’interès agrícola i/o forestal 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2. 
 
Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia de grans dimensions que s’ha anat ampliant i rehabilitant al llarg dels segles. L’edifici original 
es creu anterior al segle XV, i per les llindes de les obertures s’indica que la majoria de les 
ampliacions es van realitzar durant els segles XVII-XVIII. La masia presenta tres cossos principals 
alineats per carener, de planta quadrada i coberta a dues aigües i amb una altura de tres pisos per 
al cos del mig i de oest i de dos pisos per al de l’est. A la façana sud hi ha una ampliació en planta 
baixa i amb la coberta inclinada que deixa una separació respecte un dels cossos principals per tal 
de no tapar el pas en planta baixa que travessa la masia de sud-oest a nord-est. El cos principal que 
queda a oest té una ampliació de tres plantes a la façana nord-oest i un annex en planta baixa. 
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Aquest últim té les mateixes característiques que un dels cossos que queden al nord-oest de la 
masia, amb la planta rectangular i coberta inclinada. 
 

PB PL1 PL2 Total m2
P1       714,1         562,7         439,1      1.715,9   
A1         67,4                -                 -            67,4   
A2         85,2                -                 -            85,2   
A3         35,9                -                 -            35,9   
CONJUNT    1.904,4    

 
 
Ús actual i titularitat: Segona residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. Conjunt restaurat a finals dels s.XX 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí privat asfaltat. 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
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USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler x  x 

Habitatge  x  x 

Establiment de 
turisme rural

 x  x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x x x

Restauració  x  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x x x

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 

La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb els codis P1 i A1. 
 
Ús proposat: 

Pot destinar-se a habitatge, a establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament 
ni els usos d’hotel en condomini, i limitat a una sola instal·lació hotelera), masoveria, explotació 
agrícola, establiment de turisme rural, restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades 
a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 
Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de quatre habitatges i estiguin d’acord 
amb la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 
Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 
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Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 027 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Nom: VILASECA  Núm. 48 
 
DADES GENERALS: 
 
Localització geogràfica:  
Cta. BV-4601; PK. 16,100, camí a la dreta. CP-08519 SBG 
 

Dades cadastrals: Rústica – Polígon 3; Parcel·la 1 

Referència cadastral: 08198A003000010000LI  

Coordenades UTM: X=429895 ; Y=4650956 

Qualificació del sòl:  
Sòl no urbanitzable (SNU) 
Clau 20 – Sòl de protecció preventiva 

Nivell de protecció:  
D’acord amb el Catàleg de Béns a Protegir de les Normes 
Urbanístiques del present POUM, l’immoble té un grau de 
protecció tipus C.2.  
 

Altres dades d’interès:  
Aquesta masia està inclosa dins l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 
 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL: 
 
Volumetria, entorn paisatgístic i època de construcció: 
Masia original del s.XVI-XVII que consta de dos cossos principals units per cossos auxiliars baixos al 
voltant d’una eixida. El cos que queda a nord és el més gran i presenta una planta quadrada, tres 
pisos d’altura i coberta a dues aigües; a la façana nord té dues ampliacions de dos pisos d’altura i 
coberta inclinada. El cos que queda a sud també té una planta quadrada però més irregular, amb 
dos pisos d’altura i coberta a dues aigües. A la façana sud hi té annexats dos cossos alineats d’una 
sola planta i coberta inclinada. El que queda més a sud es troba en un estat de conservació precari.   
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PB PL1 PL2 Total m2
P1       712,7         437,8         245,4      1.395,9   
A1         72,2                -                 -            72,2   
CONJUNT    1.468,1    

 
Ús actual i titularitat: Residència, privada. 
 
Estat de conservació, serveis i situació de risc:  
Bo. La finca ha estat rehabilitada tot i que encara queden parts en estat precari. 
 
Accessibilitat a la finca:  
Fàcil. Accés a la propietat des de camí sense asfaltar que surt a la carretera BV-4601. 
 
 
ESQUEMA DE LA PLANTA DE L’IMMOBLE I USOS ADMESOS: 
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USOS ADMESOS P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5

Establiment hoteler x

Habitatge  x 

Establiment de 
turisme rural

 x 

Activitats d'educació 
en el lleure

 x  x 

Restauració  x 

Indústries agrícoles i 
forestals

 x  x 

EDIFICACIONS PRINCIPALS  EDIFICACIONS AUXILIARS 

 
 
 
RAONS PER A LA SEVA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ: 
 
La seva localització i tipologia de l’estructura de l’edificació original; valors naturals i paisatgístics. 
 
 
DETERMINACIONS NORMATIVES: 
 
Tractament de la volumetria original i condicions d’intervenció sobre el volum original: 
La reconstrucció i rehabilitació ha de respectar el volum edificat preexistent i la composició 
volumètrica original i la distribució general de les obertures. 

Pel que fa a la forma d’intervenció, s’hauran de respectar les determinacions del Catàleg de béns a 
protegir o del Pla especial que es pugui redactar. 
 
Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’art. 47.3 LUC: 

Es permetrà destinar als usos previstos per l’article 47.3 de la LUC tots els volums identificats a 
l’esquema de la planta adjunt amb el codi P1. 
 
Ús proposat: 
Pot destinar-se a habitatge, a establiment hoteler (amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament 
ni els usos d’hotel en condomini, i limitat a una sola instal·lació hotelera), masoveria, explotació 
agrícola, establiment de turisme rural, restauració, equipaments o a activitats d’educació vinculades 
a les activitats rurals o de lleure. 

L’ús d’habitatge només es pot implantar en l’edifici principal, podent-se admetre en les 
construccions annexes o auxliliars exclusivament com ampliació del programa funcional d’aquest, 
d’acord amb el que s’estableix al quadre d’usos adjunt. 

Les condicions de preservació del patrimoni afecten a les condicions d’edificació i poden determinar 
les possibilitats d’usos definits anteriorment. 

Per tal de fomentar la rehabilitació d’aquest element, es permet la seva divisió horitzontal, sempre 
que es compleixin les següents condicions: 

- Els habitatges resultants no superin el nombre màxim de quatre habitatges i estiguin d’acord 
amb la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

- El primer habitatge (principal) serà, com a mínim, de 350 m2, i la mitjana dels habitatges 
restants serà d’uns 150 m2. 

- En qualsevol cas, l’espai exterior haurà de mantenir l’aspecte unitari i en cap cas s’autoritzarà la 
col·locació de tanques o elements que desfigurin el caràcter unitari del conjunt. 

 
Condicions d’ordenació, entorn, edificació, serveis i accés: 

Es podrà refer l’interior sempre que es respectin les determinacions del Catàleg de béns a protegir o 
del Pla especial que es pugui redactar. 
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Qualsevol intervenció haurà de complir la normativa vigent en matèria d’estalvi energètic, 
integració paisatgística i protecció del medi ambient. 
 
 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:  
 
Fitxa número 044 de l’Inventari de Patrimoni Cultural de Sant Bartomeu del Grau. 
 
 
FOTOGRAFIES:  
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Annex 2. Plànol de localització de les masies i cases rurals incloses al 
Catàleg 
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MASIES I CASES RURALS

Codi Nom

m.01 Alboquers

m.02 L'Alovet

m.03 El Bosquet

m.04 Burguesa

m.05 Cal Carreter

m.06 Casamiquela

m.07 La Casanova de Vilaseca

m.08 La Caseta del Permanyer

m.09 La Caseta del Vilar

m.10 El Clot del Forn

m.11 La Codina

m.12 La Devesa

m.13 Ca l'Escolà

m.14 Fenollet

m.15 Les Ferreres

m.16 Galliners

m.17 La Guàrdia

m.18 La Masia

m.19 La Masoveria de Sant Genís

m.20 El Molí de La Codina

m.21 Monellots

m.22 Monells

m.23 La Muntanyeta

m.24 Cal Nasi

m.25 Pere-Riera

m.26 El Permanyer

m.27 El Pla del Vilaró

m.28 Pol

m.29 El Pujol

m.30 El Pujolot

m.31 Els Quinaus

m.32 La Quintaneta

m.33 Mas Reig

m.34 Rimbau

m.35 Rocanegra

m.36 Rogers

m.37 La Sala

m.38 Mas Sant Genís

m.39 Mas Santmiquel

m.40 Saurina

m.41 La Serra

m.42 Els Solans

m.43 Torrats

m.44 La Vall

m.45 Vilanova

m.46 El Vilar

m.47 El Vilaró

m.48 Vilaseca
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